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ویب سایت وزارت

به اساس گزارش آمریت امورمهاجرین نیمروز یک هزارو  461نفر مهاجر ،به تاریخ 28ثور طور اجباری و داوطلبانه
ازایران به وطن برگشت نموده اند.
از میان افراد مذکور 43خانواده  ،شامل  181تن و  826تن دیگرافراد مجرد بودند که طور اجباری و 14خانواده شامل
 59تن و 395تن مجرد بصورت داوطلب واردکشور شده اند.
به گفته منبع ازآن میان 47،خانواده شامل 102مرد و 111زن وهمچنان  177تن مجرد راغرض دریافت کمک ،به
دفتر IOMمعرفی شدند .
همچنان آمرسرحدی ریاست مهاجرین والیت قندهار در سپین بولدک ،ازبرگشت  44خانواده مهاجرافغان ازپاکستان  ،به
تاریخ  27ثور خبرداد.
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به گفته منبع ازجمله خانواده های یادشده  41فامیل عودت کننده شامل  267تن فاقد مدرک و  3فامیل شامل  23تن دارای
مدرک میباشد.

ویب سایت وزارت

به اساس اخبار واصله 600 ،خانواده در والیت کاپیسا257 ،خانواده دروالیت سمنگان و 23فامیل دروالیت بدخشان، ،
مساعدت مراجع کمک دهنده را ازطریق ادارات امور مهاجرین آنوالیات به تاریخ  27ثور دریافت نموده اند.
این مساعدتها برای هر یک از 600خانواده دروالیت کاپیسا ،یک بوجی برنج از مساعدت کشور چین ،برای هریک از257
خانواده بیجاشده ناشی از حوادث طبیعی ونیازمند در ولسوالی حضرت سلطان والیت سمنگان ،بسته لوازم بهداشتی تهیه
شده ازطرف موسسه  ORDو برای هریک از  23خانواده عودت کننده و بیجاشده در بدخشان،
یک بسته مواد غیر خوراکی ،و مبلغ  10هزارو  500افغانی ،مساعدت دفتر CONCERNبود.

مهاجر نیوز
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در این مرکز که در سپتامبر سال گذشته به عنوان یک اردوگاه نمونه افتتاح شد ،مهاجران از ده روز به اینسو آب ندارند.
ساکنان آن برای هر شخص در روز تنها  ٥،۴لیتر آب مورد نیاز دریافت می کنند .به گفته وزارت مهاجرت یونان ،یکی از
پمپ های آب در اثر مشکل تخنیکی قطع شده است .سازمان های کمکرسانی به مهاجران از زمان افتتاح این اردوگاه ،از
بسیاری مشکالت انتقاد کرده اند.
از زمان افتتاح این اردوگاه در سپتامبر سال گذشته ،ساکنان آن مشکالت زیادی را متحمل شدند .از ششم می به اینسو،
تقریبا ً  ۴٠٠مهاجر در آن دسترسی محدودی به آب جاری داشته اند.
ساکنان آن تنها یک ساعت صبح و یک ساعت عصر به آب دسترسی دارند .یکی از اعضای گروه حمایت از مهاجران
ساموس به مهاجرنیوز گفت« :بیشتر افراد میگویند که حتا یک ساعت هم دسترسی به آب ندارند .آنها برای بیست یا سی
دقیقه از آب محدود مستفید می شوند ».
نبود آب زندگی مهاجران در اردوگاه را پیچیده تر می کند و به لیست مشکالتی که قبالً وجود داشت می افزاید .به گفته
سازمان ها این اردوگاه از روز اول ناکارآمد بوده و سه هفته پس از افتتاح ،مشکالتی وجود داشت .در اکتبر سال گذشته،
باران شدیدی در جزیره ساموس بارید و این اردوگاه که در ته یک دره قرار گرفته است ،به سرعت آب گرفت.
از زمان افتتاح این مرکز ،مهاجرانی که مجبور به اسکان در آنجا شدهاند نیز از نبود برق و سیستم نادرست دوشها
شکایت کردهاند .به گفته سازمان ها این مرکز برای پذیرایی از افراد معلول نامناسب است.
با این حال ،یونان و اتحادیه اروپا که  ٢۷٦میلیون یورو را به یونان برای ساخت اردوگاه های بسته جدید اختصاص داده
است ،به راحتی از این مکان جدید ستایش کرده اند .هزینه ساخت این مرکز که کمتر از  ۴٣میلیون یورو نیست ،تماما ً
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توسط بروکسل تامین شده است .این مبلغ برای تأمین مالی یک سیستم نظارت تصویری ،دروازه های مقناطیسی و دیوار
های سیم خاردار مصرف شده است.
برای هر فرد ،تنها  ٥،۴لیتر آب در روز
مقامات یونانی در پاسخ به سوالی درباره منشا قطع آب ،گفتند که این به دلیل خرابی پمپی است که آب کمپ را تامین می
کند .به گفته آنها ساخت دوباره پمپ آب ،نیاز به وسایلی دارد که بدست آوردن آن در یک مدت کوتاه مشکل است .در
همین حال ،هر مهاجر ساکن این اردوگاه روزانه تنها  ٥،۴لیتر آب مورد نیاز خود را دریافت می کند .به گفته سازمان ها
این مقدار برای تامین آب مورد نیاز روزانه یک فرد کافی نیست بلکه نیاز اولیه یک فرد به آب  ٢٠لیتر در روز است.
برای توزیع آب در بوتل ها ،مقامات یونانی در حال برنامه ریزی تحویل مخازن آب به کمپ هستند .مهاجرنیوز توانست به
یک سندی از وزارت مهاجرت یونان به تاریخ  ١٦می دسترسی پیدا کند .در این سند به تحویل  ٣٠٠متر مکعب آب به
اردوگاه ساموس اشاره شده است.
سازمان ها به نوبه خود ،بوتل های آب و دستمال مرطوب را به ساکنان این اردوگاه توزیع می کنند .در همین حال ،سازمان
مدافع مهاجران ساموس روز دوشنبه ایمیلی را به وزارت مهاجرت یونان و کمیسیون اروپا ارسال کرد تا آنها را در مورد
جدی بودن وضعیت آگاه کند .
کمبود آب و عدم توجه به بهداشت برای مهاجرانی که در این اردوگاه زندگی می کنند ،خطراتی را به همراه دارد .یکی از
اعضای سازمان مدافع مهاجران ساموس می گوید« :هفته گذشته  ٣٣نفر وارد اردوگاه شدند .آنها تا هنوز نتوانسته اند
دوش بگیرند».

رادیو آزادی

سفارت ترکیه در کابل از توزیع کمک های بشر دوستانه به  ٣٠٠خانوادۀ نیازمند در والیت فاریاب افغانستان خبر داده
است.
این سفارت دیروز در تویترش نوشت که چهارمین دور کمک های بشردوستانه ترکیه که از طریق قطار آهن به افغانستان
رسید ،برای سه صد خانواده نیازمند در فاریاب توزیع شد.
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عکس آرشیف :تعدادی از خانواده ها که کمک های غذایی ترکیه را دریافت کرده اند .

سفارت ترکیه در کابل در ادامه گفته که تا کنون به  ۴۴هزار و  ٣٠٠خانواده در سرتاسر افغانستان کمک های بشردوستانه
را توزیع کرده است.
سازمان ملل متحد می گوید در حال حاضر بیش از  ٢۴میلیون جمعیت افغانستان به کمک های بشردوستانه نیاز دارند.

طلوع نیوز
شمار زیادی از جوانان که میخواهند از راههای غیرقانونی به کمک قاچاقبران به ایران بروند ،میگویند هرگاه زمینه کار
در داخل کشور فراهم شود ،هرگز به این سفر پرخطر تن نخواهند داد.
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مسووالن امنیتی در والیت نیمروز میگویند که تمامی راههای سفر غیرقانونی از این والیت به ایران به دستور وزارت
داخله مسدود شده اند.
به دنبال این ممنوعیت ،صد ها تن از شهروندان کشور که میخواستند به گونه قاچاق به ایران بروند ،در بیسرنوشتی در
مرز با ایران قرار گرفته اند.
صدیق هللا نصرت ،رییس امور مهاجران وعودت کنندهگان نیمروز میگوید که به تمامی نیروهای مرزی کشور دستور داده
شده است تا از رفتن غیرقانونی شهروندان افغانستنان به کشورهای همسایه جلوگیری کنند.
رییس امور مهاجران و عودت کنندهگان نیمروز گفت« :افغانستان به سوی جور شدن روان است و افغانها کوشش کنند
که در انرژی شان در کشور شان مصرف کنند و این موضوع باعث خوشحالی و عزت شان است».
محمد نبی که باشنده اصلی والیت کاپیسا است ،همراه با خانم و سه کودکاش به نیمروز آمده است تا از راههای غیرقانونی
به ایران برود .محمد نبی سه روز میشود که با خانوادهاش در یک هوتل در شهر زرنج برای رفتن به ایران انتظار
میکشد.
بیکاری و ناداری محمد نبی را مجبور به ترک خانه و کاشانه ساخته است.
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محمد نبی به طلوعنیوز گفت« :توانایی گرفتن پاسپورت و ویزا را نداشتیم ،حاال که به نیمروز آمدیم ،میگویند که امارت
اسالمی مرز را بسته کرده است .با این کودکان کجا برویم».
شمار زیادی از جوانان که میخواهند از راههای غیرقانونی به کمک قاچاقبران به ایران بروند ،میگویند هرگاه زمینه کار
در داخل کشور فراهم شود ،هرگز به این سفر پرخطر تن نخواهند داد.
حشمت هللا ،باشنده کاپیسا ،گفت« :زمینه کار وجود ندارد ،به هیچ کسی کار پیدا نمیشود و همهگی مجبور است بخاطر
پیدا کردن نفقه سفر کند و جایی برود».
فقیراحمد ،باشنده کاپیسا به طلوعنیوز گفت« :راضی نیستیم از کشور جایی برویم اما مجبور استیم».
در حداقل نه ماه پسین ،نیمروز به گذرگاه اصلی مهاجرتهای گروهی شهروندان کشور مبدل شده است که به علت فقر و
بیکاری و قبولی خطر میخواهند از راههای غیرقانونی به ایران بروند.

رادیوترکیه

در پی تالشهای ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی  213تبعه کشورهای افغانستان و پاکستان که به صورت
غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند ،از فرودگاه استانبول به کشورشان بازگردانده شدند
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مهاجران غیرقانونی اتباع کشورهای افغانستان و پاکستان که در محدوده مطالعات انجام شده توسط اداره مدیریت مهاجرت
دستگیر شدهاند ،اخراج میشوند.
در پی تالشهای ترکیه برای جلوگیری از مهاجرت غیرقانونی  213تبعه کشورهای افغانستان و پاکستان که به صورت
غیرقانونی وارد ترکیه شده بودند ،از فرودگاه استانبول به کشورشان بازگردانده شدند.
این مهاجران غیرقانونی در چارچوب تحقیقات اداره مدیریت مهاجرت شناسایی و دستگیر شده بودند.
مهاجران غیرقانونی توسط تیمهای امنیتی به مرکز انتقال مهاجرین منتقل شده و پس از اتمام امور با یک پرواز از فرودگاه
استانبول کشور را ترک کردند.
اداره مدیریت مهاجرت استانبول طی بیانیهای اعالم کرده است که در سال گذشته 71 ،هزار و  959مهاجر غیرقانونی در
این شهر شناسایی شده است.
در این بیانیه با اشاره به اینکه  27هزار و  296مهاجر غیرقانونی از اول ژانویه تا  6می سال جاری شناسایی شده است،
آمده است که  8هزار و  964نفر از این اتباع خارجی مستقیما ً از استانبول به کشورهای خود بازگردانده شدند.
همچنین  14هزار و  169اتباع خارجی نیز به منظور انجام مراحل خروج به مراکز استرداد سایر استانها منتقل شدند.
در این بیانیه آمده است که مراحل خروج مهاجران غیرقانونی هم با پروازهای چارتری و هم با پروازهای دیگر همچنان
ادامه دارد .

مهاجرنیوز

مدافعان حقوق بشر میخواهند که فعالیت های مددرسانان برای نجات پناهجویان در بحر ،نباید جرم پنداشته شود .قرار
است یک دادگاه در ایتالیا در مورد چگونگی گشایش یک پرونده علیه چهار خدمه یک کشتی نجات موسوم به "یوینتا"
در اخیر هفته جاری تصمیم بگیرد .این خدمهها ،در نجات هزاران پناهجو از وضعیت نامناسب در بحر ،نقش داشته اند.
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کشتی نجات موسوم به یوینتا که در سال  ۲۰۱۷مصادره شد

ولفگانگ کالیک ،یک عضو مرکز اروپایی برای قانون اساسی و حقوق بشر "  "Ecchrدر جریان یک کنفرانس
ویدیویی گفت که ایتالیا ،ناجیان دریایی را به گونه سیستماتیک مورد تهدید و آزار قرار میدهد .کالیک افزود که این
ماموران نجات ،کمکهای ضروری بشردوستانه را برای نیازمندان در بحیره مدیترانه فراهم کرده اند.
قرار است روز شنبه آینده ،یک محکمه در شهر تراپانی در ناحیه سیسیل روی چگونگی گشایش یا عدم گشایش یک
پرونده علیه چهار خدمه کشتی نجات "یوینتا" تصمیم بگیرد.
اداره دادستانی ایتالیا ،این افراد را متهم کرده است که گویا آنان با قاچاقبران انسان همکاری کرده اند .در صورتی که
پرونده علیه این افراد گشوده شود ،آنان را تا بیست سال زندان تهدید میکند .این خدمهها ،در نجات هزاران پناهجو و
مهاجر از وضعیت پریشانی در دریا ،کمک کرده اند .
مقامهای ایتالیایی ،کشتی سازمان "یوگند ریتت" را در سال  ٢٠١۷مصادره کردند و تحقیقات را در مورد فعالیت های
آنان نیز آغاز نمودند.
از سال  ٢٠١۴به این طرف که ایتالیا ،ماموریت نجات دریایی خود را به حالت تعلیق درآورد ،بسیاری از سازمان های
مدنی مواظب افرادی هستند که در بحیره مدیترانه نیاز به محافظت دارند.
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